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Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker  
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος 

«Οι Έλληνες είναι σπουδαίος λαός – Είμαι υπέρμαχος του κοινωνικού διαλόγου» 

 

O Πρόεδρος Γιώργος Βερνίκος, μαζί με τα Μέλη της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., είχαν την τιμή σήμερα Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, να υποδεχτούν στα γραφεία 

τους τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker (Ζαν Κλοντ Γιούνκερ). Στη 

συνάντηση μετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(ΕΟΚΕ) Γιώργος Ντάσης και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας 

Δημήτρης Αβραμόπουλος. 

Ο κος Γιούνκερ, αφού εξέφρασε τη βαθιά του αγάπη και πίστη στον ελληνικό λαό, τον 

οποίο μάλιστα αποκάλεσε «σπουδαίο έθνος», ζήτησε από όλους τους φορείς να μετέχουν στην 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας και αντιμετώπισης της κρίσης, ώστε όπως είπε 

χαρακτηριστικά «να έχουν μέλλον και ελπίδα οι επόμενες γενιές». Ανέφερε ότι η Ευρώπη θέλει να 

βοηθήσει την Ελλάδα και ότι επεξεργάζεται και άλλο πακέτο χρηματοδοτικής βοήθειας όπως είναι 

το λεγόμενο «Πακέτο Γιούνκερ», ενώ είναι στο χέρι της χώρας μας να το αξιοποιήσει και να το 

απορροφήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε σχέση δε με τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε 

υπέρμαχός του και τόνισε ότι «πριν από τη λήψη αποφάσεων είναι σημαντικό να γίνεται 

διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς».  
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Ο κος Βερνίκος, αφού καλωσόρισε θερμά τον κο Γιούνκερ, είπε: «Η παρουσία σας εδώ 

σήμερα είναι μια σημαντική ενθάρρυνση στο έργο που καλείται η Ο.Κ.Ε. να τελέσει με 

σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Το έργο για ανάδειξη του κοινωνικού διαλόγου ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εκείνων των λύσεων και πολιτικών, που όχι μόνο θα μας 

δείξουν το δρόμο εξόδου από την κρίση, αλλά θα στρώσουν το μονοπάτι για μια κοινωνία ειρήνης, 

ευημερίας και δικαιοσύνης. Τώρα είναι που ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και του τρόπου 

δράσης και δικτύωσης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών είναι αναγκαίος, ώστε να 

αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Τώρα είναι που 

πρέπει και πάλι να θυμηθούμε και να θυμίσουμε τη σχέση διαλόγου και κοινωνίας και την ανάγκη 

τοποθέτησης του πολίτη στο κέντρο των αποφάσεων». 

Παίρνοντας το λόγο, ο κος Ντάσης εξέφρασε την ανάγκη ο θεσμός του κοινωνικού 

διαλόγου να ενταθεί σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αναζητηθούν οι 

καλύτερες λύσεις για όλα τα θέματα που ταλανίζουν την οικονομία και την κοινωνία σήμερα, ενώ 

ευχήθηκε η Ελλάδα να έχει πάντα συμμάχους στο πλευρό της όπως είναι ο κος Γιούνκερ.  

Ο κος Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της προσφυγικής κρίσης ως ένα 

ζήτημα που «θα έχει καταλυτική επίδραση στην προοπτική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος πιο 

πολύ από την ίδια την οικονομική κρίση». «Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση 

και τα φαινόμενα εθνικισμού, όλοι εμείς, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα κράτη-μέλη και η τοπική 

αυτοδιοίκηση, θα αποτελέσει τον καταλύτη για την έκβαση και την προοπτική όλου του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος», επισήμανε. 

 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των επισκεπτών ομιλητών και των εκπροσώπων των 

κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε. σχετικά με την  οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, καθώς και για τη συμβολή των θεσμικών 

οργάνων της Ένωσης στην ανάκαμψη από την κρίση. 

 


